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Postadress Besöksadress Telefon Hemsida E-post 
Box 74 Storgatan 50 C 0435-78 24 70 www.smfo.se info@smfo.se 
264 21 Klippan Klippan    

 

  

Ansökan om tillstånd för hantering och lagring av 
växtnäringsämnen, ensilage och bekämpningsmedel 
inom skyddsområde för vattentäkt enligt 
skyddsföreskrifter för vattentäkter i Klippans, Perstorps, 
Svalövs och Örkelljunga kommun. 
 

 
Mars 2023/OÖ 
 

 

Sökande 
Namn/organisationsnamn  

 
Person-/Organisationsnummer  

Postadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
Referensnummer 

Kontaktperson 

 
Telefon/mobil 

E-post 

 
 
Fakturamottagare 

 

Fakturamottagare om annan än ovan 

 
Person-/Organisationsnummer  

 
Referensnummer 

Fakturaadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
 
Fastighet 

 

Fastighetsbeteckning 

 
Fastighetsadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
 
Verksamhet 
Beskriv verksamheten som bedrivs: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 Djurhållning, djurslag: _______________________ Antal: ______________________________  

 Djurhållning, djurslag: _______________________ Antal: ______________________________  

 Djurhållning, djurslag: _______________________ Antal: ______________________________  

 Areal hektar, åkermark: ___________________ betesmark: ________________ skog: __________________ 

Hektar innanför: ___________________ respektive utanför: ________________________ vattenskyddsområdet  

 
Foderförvaring – mängd och förvaring (markera i bilaga 1 vart förvaringen sker) 

 

 Hösilagebalar. Mängd per år: _____________________________ De lagras: _______________________ 

Ensilage i plansilo. Mängd per år: ___________________________ Pressvatten avleds till: ____________________ 

 Majs, betmassa, ensilage i stuka, ensilerad spannmål. Mängd per år: _________________________ 

Vart och hur lagras fodret: ______________________________________________________________________ 

Pressvatten avleds till: _________________________________________ 
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Postadress Besöksadress Telefon Hemsida E-post 
Box 74 Storgatan 50 C 0435-78 24 70 www.smfo.se info@smfo.se 
264 21 Klippan Klippan    

 

Gödselhantering – mängd, var lagras gödseln, lagringskapacitet (markera i bilaga 1 vart förvaringen sker) 
Per år:   

 Fastgödsel, m3: ____________________________ 

 Flytgödsel m3: _______________________________ 
 Djupströgödsel, m3: ____________________ 

 Urin, m3: _____________________________ 
Lagringsutrymme och storlek (ex brunn 300 m3): _________________________________________________ 

 Handelsgödsel, mängd: ________________________ lagras: ______________________________ 

 Mottagning av gödselmedel och slam, mängd: ____________________ lagras: ______________________ 

Gödsel levereras till: ________________________________________________________________________ 

 
Bekämpningsmedel  

 

Används bekämpningsmedel:      

Lagras bekämpningsmedel:          

 

 Ja 

 Ja 

 

 Nej 

 Nej 
Hur lagras bekämpningsmedlen? ______________________________________________________________ 

Finns golvbrunn  Ja  Nej 

 

(Normalt ger vi inte tillstånd till lagring av bekämpningsmedel. Spridning av bekämpningsmedel kräver särskild ansökan. 

Blankett för detta finns på vår hemsida) 

 
Cistern  

 

Cistern finns i verksamheten:        
 

 Ja 
 

 Nej 

 

(Anmälan till Söderåsens miljöförbund krävs för lagring av eldningsolja eller diesel. När cistern tas ur bruk ska detta 

anmälas till oss. Blankett för detta finns på vår hemsida.) 

 
Bilagor: 

 Bilaga 1: Situationskarta med markeringar för foderförvaring, gödsel lagring samt eventuellt pressvatten leds. 
 Bilaga 2: Om gödsel lämnas bort för lagring hos annan verksamhet ska blanketten för ”Gödsellagring hos annan 

verksamhet” bifogas.  

Avgift 
Söderåsens miljöförbund tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende enligt vår taxa. Ni hittar taxan på 
www.smfo.se/avgifter-och-taxor/. I handläggning av ärenden ingår till exempel granskning av handlingar, möten, 
inspektioner, telefonsamtal, skrivelser och beslut.  
 
Avgiften i detta ärende är beroende på hur många timmar handläggningen tar, även avslag debiteras. Därför är det viktigt 
att du fyller i blanketten korrekt. Om vi behöver begära in kompletteringar så tar handläggningen längre tid vilket innebär 
en högre kostnad. Avgiften blir antalet timmar handläggning multiplicerat med gällande timtaxa.  

Personuppgifter 
De uppgifter som lämnas i denna ansökan/anmälan registreras i vårt databaserade ärendehanteringssystem Vision. 
Personuppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (2018:218). Du har rätt att efter skriftlig 
ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.  

 
 
 

  

Datum  
 

Underskrift Namnförtydligande 
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